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ANBI Algemeen
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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Erasmus Trustfonds

Nummer Kamer van
Koophandel

4 0 3 4 1 4 1 8

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Oudehoofdplein 4, 3011TM Rotterdam

Telefoonnummer

0 1 0 4 1 1 0 5 9 6

E-mailadres

secretariaat@trustfonds.nl

Website (*)

www.trustfonds.nl

RSIN (**)

8 0 0 4 9 5 2 9 9

Actief in sector (*)

Onderwijs en wetenschap
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
8

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Drs. M.G. Muller

Secretaris

Mr. B. van Hussen

Penningmeester

Drs. D.A. Sonneveldt

Algemeen bestuurslid

Prof. dr. J.M. Hendriks

Algemeen bestuurslid

Drs. K. Roeloffs

Overige informatie
bestuur (*)

Prof. dr. W. B. F. Brouwer

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Het bevorderen van de groei en bloei van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR).
Het Trustfonds tracht dit doel te bereiken door het aantrekken, verwerven, beheren en
beleggen van gelden en vermogens welke als subsidie, garantie, lening of anderszins
risicodragend worden verstrekt aan of ten behoeve van onder meer:
a. wetenschappelijk onderzoek en onderwijs aan de EUR en aan haar gelieerde
instellingen, instituten en bijzondere leerstoelen;
b. voorzieningen, bibliotheken en wetenschappelijke verzamelingen van de EUR;
c. de ontwikkeling en ontsluiting van software op het terrein van de
informatietechnologie ten behoeve van het onderzoek en onderwijs aan de EUR;
d. de financiering van specifieke activiteiten en projecten van de EUR en de met haar
verbonden instellingen;
e. de financiering van specifieke activiteiten en projecten die bijdragen aan het doel
van de stichting;
f. voorzieningen voor studenten en van (studenten)organisaties die zijn verbonden aan
of zich inzetten voor de EUR.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Het Erasmus Trustfonds geeft invulling aan haar doelstelling door haar middelen
exclusief beschikbaar te stellen voor onderzoeksprojecten, studiebeurzen en tal van
andere activiteiten van studenten en medewerkers van de EUR. Juist die projecten die
de EUR helpen te excelleren en economische en maatschappelijke impact te
genereren, maar waarvoor uit de reguliere voor de EUR beschikbare middelen geen
budget is, komen in aanmerking voor ondersteuning vanuit het Erasmus Trustfonds.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

In 2017 is gestart met een campagne om actief middelen te werven onder alumni en
anderen die de universiteit en de stad Rotterdam een warm hart toedragen. Daarmee
is het Erasmus Trustfonds een hybride fonds dat zowel het rendement van het eigen
vermogen ter beschikking stelt voor de doelstelling als nieuw geworven middelen.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Inkomsten worden besteed aan projecten van medewerkers en studenten van de
Erasmus Universiteit Rotterdam. Het Erasmus Trustfonds wil de Erasmus Universiteit
Rotterdam de komende decennia en zelfs eeuwen blijven ondersteunen. Daarom
bouwt het Erasmus Trustfonds – in de traditie van grote Engelse en Amerikaanse
universiteiten – aan een endowment fonds van € 100 miljoen. Daarmee kan de
universiteit op langer termijn en structureel worden ondersteund. Donateurs schenken
aan het fonds, het vermogen wordt belegd en de opbrengsten van het vermogen wordt
ingezet binnen de doelstelling van het Erasmus Trustfonds.

https://trustfonds.nl/wp-content/uploads/2020/05/Samenvatting-B
eleidsplan.pdf

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

De bestuurders van het Erasmus Trustfonds zijn onbezoldigd.
Er is geen CAO van toepassing voor de personeelsleden.
Voor wat betreft het vaststellen van salarissen wordt de Regeling Beloning Directeuren
van Goede Doelen Nederland aangehouden.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

In 2021 ondersteunde het Erasmus Trustfonds een breed scala aan activiteiten, die
worden onderverdeeld in zes hoofdstromen:
• Onderzoek : wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door de academische staf;
• Onderzoeksreizen: het tijdelijk verblijf van academische staf aan buitenlandse
universiteiten in het kader van onderzoek;
• Studentondersteuning: beurzen voor bachelor en master studenten om aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam te studeren en beurzen voor studenten die op
internationale uitwisseling gaan;
• Studentenleven: activiteiten die bijdragen aan het studentenleven en -welzijn, zoals
de Eurekaweek en studiereizen en andere activiteiten van door de Erasmus
Universiteit Rotterdam erkende studie- en studentenverenigingen;
• Prijzen: diverse prijzen voor medewerkers en studenten die excelleren in hun
vakgebied, zoals de Onderwijsprijs, Onderzoeksprijs, Hermes Kring Londen
Scriptieprijs, de Lambers Student Excellence Award en de Student Societal Impact
Award;
• Overige Activiteiten: diverse activiteiten die niet passen binnen bovenstaande
categorieën, maar wel bijdragen aan de groei en bloei van de Erasmus Universiteit
Rotterdam. Te denken valt aan activiteiten die passen binnen de doelstellin
In het Impact Report 2021 worden de ondersteunde activiteiten uitgebreid beschreven.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://trustfonds.nl/

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1 Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€ 50.960.524

€

26.465

€ 36.529.545

+

€ 50.986.989
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

43.363

€ 36.572.908

€

88.105

Continuïteitsreserve

€ 20.605.029

€ 16.778.607

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€
790.965

€

+

2.924.658

+
€

879.070

€ 51.866.059

31-12-2020 (*)

3.481.343

3.481.343

€
-43.400

€

+

+

€ 24.042.972

€ 20.259.950

Bestemmingsfondsen

€ 24.038.866

€ 16.585.083

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

1.695.366

€

1.845.366

Kortlopende schulden

€

2.088.855

€

865.366

Totaal

€ 51.866.059

58.199

2.982.857

+

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

31-12-2021

€

€

Totaal

+

Passiva

+
€ 39.555.765

+

Zie https://trustfonds.nl/wp-content/uploads/2022/04/Jaarverslag-2021-def-11.04.22_Online-versie-DR.pdf

+
€ 39.555.765
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

7.675.387

€

2.088.492

Financiële baten

€

7.441.008

€

2.035.147

Overige baten

€

12.081

€

17.244

+

€
€

0

+
0

€
€

7.675.387

+

2.088.492

€

+

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

15.128.476

4.140.883

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

Communicatiekosten

€

52.377

€

35.125

Personeelskosten

€

583.014

€

461.004

Huisvestingskosten

€

59.915

€

54.426

Afschrijvingen

€

20.731

€

19.715

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

195.872

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

€

2.979.762

865.497

€

€
€

223.615

3.891.671

€

1.659.382

11.236.805

€

2.481.501

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Zie
https://trustfonds.nl/wp-content/uploads/2022/04/Jaarverslag-2021-def-11.04.22_Onlin
e-versie-DR.pdf

https://trustfonds.nl/wp-content/uploads/2022/04/Jaarverslag-202
1-def-11.04.22_Online-versie-DR.pdf

Open

